
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΣ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Π.Ε.Δ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2549/19 Η αίτηση ημερ. 11.3.2020 ορίζεται για οδηγίες 17.5.2021, η ώρα 09.00. 

 Η αίτηση ημερ. 19.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 17.5.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου Lysandrou & Partners LLC να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 Η αίτηση ημερ. 1.11.2019 ορίζεται για οδηγίες 17.5.2021, η ώρα 09.00. 

 

1606/19 Η αίτηση ημερ. 9.12.2020 ορίζεται για οδηγίες 22.4.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

Η αίτηση ημερ. 7.8.2019 ορίζεται για οδηγίες 22.4.2021, η ώρα 09.00.  Το 

προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

3166/17 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 17.6.2021, η ώρα 10.30.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

3050/16 Η αίτηση ημερ. 11.9.2020 ορίζεται για οδηγίες 20.4.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

 

5245/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 21.5.2021, η ώρα 09.00.  Οι δικηγόροι των 

διαδίκων να τοποθετηθούν για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

 

3060/15 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 18.6.2021, η ώρα 10.30.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

374/14 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται για ακρόαση 18.6.2021, η ώρα 10.30.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 



2257/20 Η αίτηση ημερ. 8.3.2021 ορίζεται για επίδοση στους Ενάγοντες/Καθ’  ων η 

αίτηση 19.3.2021. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

71/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α(α) – (η), Β(α) – (η), Γ, Δ, Ε και ΣΤ. 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

15/19 Η αίτηση ημερ. 15.10.2020 για συμπληρωματική ένορκη δήλωση ορίζεται για 

οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 09.00.  Ένσταση μέχρι τότε. 

 Η αίτηση ημερ. 29.5.2019 ορίζεται για οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 09.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ 3ου  Π.Ε.Δ (Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ, η οποία 

μετατέθηκε από το Δικαστήριο Λεμεσού) 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

644/20 H αίτηση ημερ. 9.12.2020 ορίζεται για οδηγίες 24.5.2021, η ώρα 09.00.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

1802/19 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται.  Η κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα 

έξοδα της. 

 

96/19 Η Κλήση για οδηγίες ημερ. 4.8.2020 και 13.8.2020 ορίζονται για οδηγίες 

14.5.2021, η ώρα 09.00. 

 

3484/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 26.5.2021, η ώρα 09.00.  Και οι δύο πλευρές να 

προβούν σε ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων μέχρι τότε. 

 

1237/17 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 18.5.2021, η ώρα 

09.00 ώστε να προγραμματιστεί από το φυσικό της Δικαστή. Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

155/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 22.4.2021, η ώρα 09.00.  Όλοι οι δικηγόροι να 

τοποθετηθούν τελεσίδικα για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

 

3304/12 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 18.5.2021, η ώρα 09.00 ώστε να 

προγραμματιστεί από το φυσικό Δικαστή της.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε.Δ. 

10.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 15/21 Η Αίτηση ημερ. 20.1.2021 και τα Προσωρινά 

Διατάγματα ημερ. 22.1.2021 ορίζονται για 

οδηγίες την 30.3.2021 ώρα 8.45π.μ. ώστε να 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των ενστάσεων των 

Καθ’ων η Αίτηση. Το Προσωρινό Διάταγμα 

παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 690/20 Αίτηση ημερ. 10.12.2020: Εκδίδεται διάταγμα για 

Τροποποίηση της Αγωγής ως οι παραγράφοι Α 

και Β της Αίτησης. Το τροποποιημένο Κλητήριο 

Ένταλμα να καταχωριστεί εντός 25 ημερών από 

σήμερα, να επιδοθεί και να ακολουθηθούν οι 

Θεσμοί. Τα έξοδα θα είναι στην πορεία της 

αγωγής εν πάση περιπτώσει όχι εναντίον των 

Εναγομένων. 

 

Αγωγή αρ. 2304/17 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

27.9.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 529/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

29.9.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία, 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

10.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 597/20 Η αίτηση ημερ. 10.12.2020 ορίζεται την 8.4.2021 

ώρα 8.45π.μ. ώστε να τοποθετηθούν οι Καθ’ων 

η Αίτηση σε σχέση με αυτήν. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 362/20 Αίτηση ημερ. 26.2.2021: Εκδίδονται διατάγματα 

ως οι παρ. Α, Β, Γ και Ε της Αίτησης. 

 

Αγωγή αρ. 5686/14 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

27.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 6029/13 Λόγω του ότι σήμερα θα πρέπει να λάβω μέρος 

σε εκπαιδευτικό συνέδριο η ακρόαση 

αναβάλλεται. Οι αιτήσεις ημερ. 3.7.2020 και 

14.9.2020 επαναορίζονται για ακρόαση την 

8.4.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. 

Η αίτηση παραμερισμού παραμένει για οδηγίες 

την ίδια μέρα. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση Αλοδαπής αρ. 11/19 Λόγω του ότι σήμερα θα πρέπει να λάβω μέρος 

σε εκπαιδευτικό συνέδριο η ακρόαση 

αναβάλλεται. Η αίτηση ημερ. 12.2.2020 

επαναορίζεται για ακρόαση την 9.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 



ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, 
ΤΗΝ 10/3/2021 

 

Αγωγή αρ. 308/18 Η Αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 31/5/21 
ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση της 
ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της κάθε πλευράς 
παρατείνεται μέχρι 21/5/21.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1108/18 Η Αίτηση ημερ. 23/12/19 επαναορίζεται για 
Ακρόαση την 26/4/2021 ώρα 09:00.  Μέχρι τότε να 
καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση των εναγομένων.  
Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 3543/15 Η απόφαση στην αίτηση ημερ. 16/1/20 
επιφυλάσσεται.  Θα απαγγελθεί την 26/4/21 ώρα 
09:00.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει για οδηγίες 
η αγωγή.   

 

Διαχ. αρ. 177/15 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 31/5/21 και ώρα 
09:00 π.μ. Ο διαχειριστής να είναι παρών. Η 
απογραφή και Τελικοί ή Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να 
καταχωρηθούν μέχρι την 14/5/21. Μόλις 
καταχωρηθούν Ενδιάμεσοι ή Τελικοί Λογαριασμοί ο 
φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για 
έλεγχο τους.  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον του διαχειριστή 
το οποίο ορίζεται για έλεγχο την ίδια ημερομηνία και 
ώρα.  Όταν συλληφθεί να παρουσιαστεί το ταχύτερο 
ενώπιον του Δικαστηρίου.   

 

Διαχ. αρ. 131/16 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 30/6/21 και ώρα 
09:00 π.μ. Ο διαχειριστής να είναι παρών. Τελικοί 
λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 15/6/21. 
Μόλις καταχωρηθούν Τελικοί Λογαριασμοί ο 
φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για 
έλεγχο τους. 

 

Αγωγή αρ. 999/17 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 16/3/2022 
ώρα 10:30.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 360/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 30/9/2021 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 



Αγωγή αρ. 1548/19 
(Αίτηση ημερ. 26/2/21) Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο ανανεώνεται το 

κλητήριο ένταλμα της παρούσας αγωγής για 6 
μήνες από σήμερα.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 
 
Αγωγή αρ. 1563/20 Οι κλήσεις για οδηγίες επαναορίζονται για Οδηγίες 

την 20/4/21 ώρα 09:00. Παρακαλούνται οι 
συνήγοροι να καθορίσουν επακριβώς τα αιτητικά 
του Παραρτήματος τους για τα οποία επιθυμούν να 
δοθούν ανάλογες οδηγίες.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα.  

 
Αγωγή αρ. 101/21 Η Αίτηση ημερ. 4/3/21 ορίζεται για Επίδοση την 

8/4/21 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 Αγωγή αρ. 136/19 Η Αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 31/5/21 
ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση του 
ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της κάθε 
πλευράς παρατείνεται μέχρι 21/5/21.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 5027/15 Με βάση το περιεχόμενο των συνημμένων 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων των συνηγόρων των 
διαδίκων εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα 
αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων για όλες 
τις πλευρές. Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 
εγγράφων να κατατεθούν εντός 60 ημερών από 
σήμερα.  Η επιθεώρηση εγγράφων να γίνει με 
συνεννόηση των συνηγόρων των διαδίκων και δεν 
θα εκδοθούν από το Δικαστήριο οποιεσδήποτε 
προς τούτο οδηγίες. 

 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες/σκοπούς 
συμμόρφωσης την 21/5/21 ώρα 09:00. 

             Έξοδα στην πορεία. 

 Την ίδια ημερομηνία παραμένει για απόδειξη και η 
αίτηση των εναγόντων ημερ. 31/7/20. 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ. την 10.3.2021 

 

Αρ. Αγωγής 2644/20 Αμφότεροι οι δικηγόροι καταχώρισαν γραπτές 

αγορεύσεις.  Η απόφαση επιφυλάσσεται.  Τα 

εκδοθέντα διατάγματα παραμένουν σε ισχύ μέχρι 

την έκδοση της απόφασης.  Έξοδα δίκης. 

 

Αρ. Αγωγής 776/13 Ορίζεται για Οδηγίες στις 19.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  

Επειδή στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε ειδοποίηση για απόσυρση της 

αγωγής εναντίον της Εναγομένης 2 και η αγωγή 

ισχύει και για τους 4 εναγομένους θα πρέπει μέχρι 

τότε οι δικηγόροι των εναγόντων και των 

εναγομένων 2 και 4 να καθορίσουν τη θέση τους. 

 

Αρ. Αγωγής 433/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.9.22 ώρα 

10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2127/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.9.22 ώρα 

10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1666/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 23.9.22 ώρα 

10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αίτ. Παρ. 969/18 Αίτηση παρακοής ημερ. 28.1.19.  Ορίζεται για 

Ακρόαση στις 3.6.21 ώρα 8:30 π.μ.  Η κα 

Κλεάνθους δηλώνει ότι αναλαμβάνει να 

παρουσιάσει τον Καθ΄ου η Αίτηση στο Δικαστήριο.    

Δίδεται άδεια στο γραφείο Σ.Α. Θωμά να 

αποσυρθούν από δικηγόροι του Καθ΄ου η αίτηση. 

 

Αρ. Αγωγής 2048/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.9.22 ώρα 

10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1848/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.9.22 ώρα 

10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 



 

Αρ. Αγωγής 1898/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 19.5.21 ώρα 9:00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 651/20 Αίτηση ημερ. 26.2.21  Εκδίδεται απόφαση υπέρ 

του Ενάγοντα και εναντίον των Εναγομένων 2 ως η 

παράγραφος 23 (Β)(α) και (β) της Απαίτησης πλέον 

€2.350 δικηγορικά έξοδα, πλέον ΦΠΑ επι των 

δικηγορικών εξόδων, πλέον €16.50 έξοδα 

επίδοσης.  Περαιτέρω εναντίον των Εναγομένων 2 

εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι 23 (Δ) α, 

β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ και (ι) και ως οι παράγραφοι 23 

(Ε) α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, και ι της Έκθεσης 

Απαίτησης.  Νοείται ότι το πιο πάνω μέρος της 

παρούσας απόφασης σε σχέση με τα διατάγματα 

των παραγράφων 23 (Δ) και 23 (Ε) θα έχουν ισχύ 

μόνο στην περίπτωση που εκδοθεί απόφαση και για 

τους Εναγομένους 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Α.Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες  την  10/3/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

1375/18 – Αίτηση ημερ. 26.2.21 

Η αίτηση θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και για το αποτέλεσμα οι δικηγόροι 

θα ειδοποιηθούν από το Πρωτοκολλητείο.  

 

 

712/13 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση στις 28.4.21 

και ώρα 9:00. Σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης.  Οι οδηγίες για έκδοση 

εντάλματος σύλληψης ακυρώνονται.  Η Καθ΄ ης η Αίτηση να είναι παρούσα στο 

Δικαστήριο.  

 

 

845/18 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες για όλους τους Εναγομένους στις 

26.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων 

των διαδίκων στις 26.3.21 και ώρα 9:00 κρίνεται απαραίτητη.  

 

753/12 – Αίτηση ημερ. 18.9.20 

Η αίτηση αναφορικά με τον Καθ΄ ου η Αίτηση 1 ορίζεται για οδηγίες στις 17.5.21 

και ώρα 9:00. ΄Ενσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να 

παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα για τον Καθ΄ ου 

η Αίτηση 1 στην πορεία της αίτησης αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των 

Αιτητών.  Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ΄ ου η Αίτηση 1 να παραμείνει 



ανεκτέλεστο μέχρι νεοτέρων οδηγιών του Δικαστηρίου.  Για τον Καθ΄ ου η 

Αίτηση 2 η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 17.5.21 και ώρα 9:00.  

 

 

2595/20 – Αίτηση ημερ. 26.2.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες αύριο 11.3.21 και ώρα 9:30.  Η παρουσία του 

δικηγόρου των Αιτητών στις 11.3.21 κρίνεται απαραίτητη.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

 

610/17 – Αίτηση ημερ. 8.10.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 21.5.21  και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 10.5.21. Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης.  

 

2703/14 – Αίτηση ημερ. 2.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 17.5.21 και ώρα 9:00.  ΄Ενσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά 

αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον του Αιτητή.  Ο Καθ΄ ου να ενημερωθεί από το δικηγόρο 

του να είναι παρών.  

 

 

1920/18 – Αίτηση ημερ. 28.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 21.4.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στη πορεία της αίτησης αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγομένων – 

Αιτητών.  

 

1759/18 – Αίτηση ημερ. 10.12.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 17.5.21 και ώρα 8:30. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης.   

 

5420/15 

Για οδηγίες στις 17.3.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αγωγής.  



476/08 – Αίτηση ημερ. 17.2.21 

Για οδηγίες στις 11.3.21 και ώρα 9:30.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία 

του δικηγόρου των Αιτητών κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

 

3615/14 

Η υπόθεση για τους Εναγομένους 1, 2 και η αίτηση ημερ. 7. 8.17 για τον 

Εναγόμενο 3 ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 17.5.21 και ώρα 9:00.  Καμία 

διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

381/18 

Η αίτηση ημερ. 18.6.20 ορίζεται για οδηγίες στις 16.3.21 και ώρα 10:00.  Καμία 

διαταγή για έξοδα για την αίτηση.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων 

κρίνεται απαραίτητη.  Την ίδια ημέρα ορίζονται για οδηγίες οι κλήσεις για 

οδηγίες με ημερ. 27.2.20 και 18.5.20.  

 

 

831/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 23.4.21 από σήμερα κάθε διάδικο μέρος 

αποκαλύψει δι΄ ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – 

Φόρμα 22) προς κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν 

στην κατοχή ή έλεγχο του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και 

εφοδιάσει εντός του πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο 

της  ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  

Τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης που θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 23.4.21 και ώρα 9:00.  Σημερινά έξοδα στη 

πορεία της αγωγής.  

 

 



33/21 

Το Δικαστήριο έχει ικανοποιηθεί από το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης που 

συνοδεύει την αίτηση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της Διαταγής 2, Θεσμός 

2 και Διαταγή 6, Θεσμός 1 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και δίδεται άδεια 

για σφράγιση του κλητηρίου εντάλματος για να επιδοθεί ειδοποίηση αυτού 

εκτός δικαιοδοσίας. Έξοδα στη πορεία της αγωγής αλλά όχι εναντίον του 

Αιτητή.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ:   Στ. Βασιλείου, Ε.Δ. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 10/03/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

Συνενωμένες Αγωγές 663/17 και 706/17 

Ορίζονται εκ νέου για Οδηγίες στις 21/4/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αγωγή 1430/18 

Ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες στις 26/4/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αγωγή 3091/18 

Ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 12/4/21 η ώρα 9:00 π.μ..  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή 835/18 

Αναβάλλεται και ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 9/4/21 η ώρα 

9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή 734/16 

Αναβάλλεται και ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 9/4/21 η ώρα 

9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

----------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  10.3.2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

30.4.20 και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20,  

οι υποθέσεις που είναι ορισμένες την  10.3.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

4404/14 

Ακρόαση 7.10.21,ώρα 11.00 π.μ. 

Λόγω του ότι η παρούσα υπόθεση είναι ιδιαίτερα παλαιά και θα της δοθεί 

προτεραιότητα όλες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

584/17 

Ακρόαση 14.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

3266/17 

Ακρόαση 13.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

575/20 

Η αίτηση ημερ. 31.7.20 σε σχέση με την Εναγόμενη 2 απορρίπτεται με έξοδα 

εις βάρος της Εναγόμενης 2, ως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και 

θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, τα οποία θα πληρωθούν στο τέλος της 

διαδικασίας 

Κατά τα λοιπά σε σχέση με την Εναγόμενη 2 να ακολουθηθούν οι Θεσμοί. 

Η αίτηση ημερ. 31.7.20 σε σχέση με τον Εναγόμενο 1 ορίζεται για απόδειξη 

ξανά στις 10.6.21, ώρα 08.45 π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση 

Υπεράσπισης μέχρι την 7.6.21. 



Έξοδα σήμερα σε σχέση με τον Εναγόμενο 1 σε βάρος του Καθ΄ ου 

Εναγόμενου 1.  

 

 

2533/20 

Η αίτηση ημερ. 10.12.20 απορρίπτεται με έξοδα €405,00 πλέον ΦΠΑ, πλέον 

€16.50 έξοδα επίδοσης εις βάρος των Εναγομένων, τα οποία θα πληρωθούν 

στο τέλος της διαδικασίας. 

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι θεσμοί  

 

Αρ. Αίτησης 602/20 

Η Αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 23.4.21, ώρα 08.45 π.μ 

Να γίνει δημοσίευση της Αίτησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

και σε μία ημερήσια και παγκύπρια κυκλοφορούσα εφημερίδα, τουλάχιστον 10 

ημέρες πριν την πιο πάνω δικάσιμο 

Έξοδα στην πορεία της Αίτησης   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ:   Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 10/03/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Σημείωση προς όλους τους δικηγόρους 

 

1. Παρακαλώ όπως τα email για τις υποθέσεις αποστέλλονται την 

προηγούμενη μέρα μέχρι τις 13:00 

2. Οι ένορκες δηλώσεις για τις αιτήσεις έκδοσης απόφασης λόγω μη 

εμφάνισης να καταχωρούνται ΜΑΖΙ με αυτές. 

3. Οι ένορκες δηλώσεις αγωγής ή αίτησης να καταχωρούνται το 

αργότερο 1 μέρα προηγουμένως. Διαφορετικά η υπόθεση θα 

επαναορίζεται για απόδειξη ή επίδοση ή όπως άλλως κρίνει δίκαιο το 

Δικαστήριο. 

4. Σε όσες υποθέσεις είναι ορισμένη η κλήση για οδηγίες και έχουν 

συμπληρωθεί τα δικόγραφα όλων των διαδίκων, να αποστέλλεται 

ηλεκτρονικό μήνυμα στο Δικαστήριο ως προς τα αιτητικά του 

παραρτήματος της κλήσης ή του Τύπου 25 που ζητούνται να 

εκδοθούν. 

 

 

Αρ. Αγωγής 2655/12 – Αίτηση έρευνας ημερ. 04/06/20   

Ορίζεται για Ακρόαση στις 23/04/21 και ώρα 8:30. Το Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου 

η αίτηση να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 

τουλάχιστον 10 μέρες προηγουμένως.  Τα έξοδα θα είναι στην πορεία ένεκα 

του λόγου (υγείας) που ζητείται χρόνος. 

Οι δικηγόροι του καθ’ ου η αίτηση να τον ενημερώσουν για τα πιο πάνω. 

Οι δικηγόροι και ο καθ’ ου η αίτηση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

 



Αρ. Αγωγής 2320/18 

Δίδονται οδηγίες σε κάθε διάδικο μέρος όπως εντός 40 ημερών από σήμερα 

καταχωρίσει κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας. Εντός της ίδιας 

περιόδου να ανταλλαγούν αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων.  Η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες στις 26/04/21 και ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 124/13 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση 

στις 05/04/21 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2609/19 – Αίτηση ημερ. 03/02/20 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 12/04/21 και ώρα 9:00. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι 2 μέρες προηγουμένως. Τα έξοδα υπερ της ενάγουσας και 

εναντίον των εναγόμενων. Δεν θα δοθεί άλλη ημερομηνία. 

 

Αρ. Αγωγής 280/20 – Αίτηση ημερ. 17/06/20  

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση της αίτησης αναβάλλεται και επαναορίζεται 

για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 14/04/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 291/20 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 15/07/20 και 07/09/20 

Εκδίδονται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων των 

διαδίκων εντός 60 ημερών από σήμερα και όπως εντός της ίδιας περιόδου 

ανταλλάξουν τα έγγραφα που αποκαλυφθούν.  

Αναφορικά με το αίτημα της Ενάγουσας – εξ’ ανταπαιτήσεως εναγόμενης για 

παραδοχές γεγονότων να ακολουθηθούν οι πρόνοιες της Διαταγής 24 μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο. 

Περαιτέρω δίδονται οδηγίες όπως μέχρι την επόμενη δικάσιμο η ενάγουσα – 

εξ’ ανταπαιτήσεως εναγόμενη καταχωρίσει σχετικό κατάλογο στον οποίο να 

περιγράφονται τα έγγραφα που επιθυμεί να κατατεθούν χωρίς αμφισβήτηση και 

να επισυναφθούν αντίγραφα αυτών. 

Σε σχέση με τα υπόλοιπα αιτητικά αυτά επιφυλάσσονται όπως προωθηθούν 

κατάλληλα την επόμενη δικάσιμο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι τα 

εγκαταλείπουν. 

Τα πιο πάνω αφορούν και την απαίτηση και την ανταπαίτηση. 



Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 10/05/21 και ώρα 9:00.  

 

Η παρουσία των δικηγόρων στην επόμενη δικάσιμο κρίνεται 

απαραίτητη. 

 

Αρ. Αγωγής 799/20 – Αίτηση ημερ. 02/09/20 

Καταχωρήθηκε υπεράσπιση στις 16/02/21. Η αίτηση αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Αιτήτριας και εναντίον του καθ’ ου η αίτηση 

όπως υπολογιστούν και εγκριθούν και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της 

διαδικασίας. 

 

Αρ. Αγωγής 830/20 – Αίτηση ημερ. 07/07/20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον 

της καθ’ ης η αίτηση όπως αυτά υπολογιστούν και εγκριθούν από το 

δικαστήριο, πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 334/16 – Αίτηση ημερ. 21/07/20 

Εμφανίστηκε προσωπικά ο καθ’ ου η αίτηση ο οποίος ανέφερε ότι αδυνατεί να 

καταβάλει οποιοδήποτε ποσό και ότι είναι λήπτης δημοσίου βοηθήματος. Η 

αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 11/05/21 και ώρα 9:00 και δόθησαν οδηγίες 

όπως τυχόν ένσταση καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.  

 

Αρ. Αγωγής 809/19 

Ο χρόνος για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους των 

εναγόμενων 1 – 3 παρατείνεται για περίοδο 20 ημερών από σήμερα και όπως 

εντός της ίδιας περιόδου παραδώσουν αντίγραφα των εγγράφων που 

αποκαλύψουν σε κάθε άλλο διάδικο μέρος. 

Περαιτέρω δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρίσουν και εφοδιάσουν με 

αντίγραφο κάθε άλλο διάδικο μέρος, κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 

εντός 45 ημερών από σήμερα. 

Τυχόν άλλα αιτήματα επί των παραρτημάτων των διαδίκων απορρίπτονται 

λόγω μη προώθησης τους. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 11/05/21 και ώρα 9:00 σε σχέση με τα 

χρονικά πλαίσια βάσει της Δ.30 θ.8. Έξοδα στην πορεία. 



Αρ. Αγωγής 1220/14 

Αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 22/10/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Συνενωμένες Αγωγές 2514/13, 2515/13 και 2516/13 

Αναβάλλονται και ορίζονται εκ νέου για ακρόαση στις 17/06/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1279/20 – Αίτηση ημερ. 09/12/20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς έξοδα. 

 

Γεν Αίτηση 725/13 – Αίτηση ημερ. 27/08/20 

Έχουν δοθεί αρκετές ημερομηνίες για καταχώρηση ένστασης. Η αίτηση ορίζεται 

για ακρόαση στις 12/05/21 και ώρα 8:30. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 

τουλάχιστον 10 μέρες πριν. Έξοδα στην πορεία. Το Ε/Σ να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. 

Δικηγόροι και καθ’ ου η αίτηση να είναι παρόντες. 

 

Γεν. Αίτηση 258/20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 23/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3575/16 – Αίτηση ημερ. 25/02/21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 26/03/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2674/14 

Αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 18/10/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 538/15 

Αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 25/10/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 



 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    
 

Ημερομηνία: 10.03.2021 
 

Το Δικαστήριο σήμερα επιλαμβάνεται και μέρους των υποθέσεων της εντ. κας Σ. Βασιλείου 

 
Λόγω απουσίας της στενογράφου κας Γιώτας Ιωάννου τις επόμενες ημέρες, τυχόν επικοινωνία με το παρόν 
Δικαστήριο μπορεί να γίνεται δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με χρήση και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

cmiddleton@dc.judicial.gov.cy 

 
Λόγω των υγειονομικών μέτρων που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση του Covid-19, το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των 

υποθέσεων χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων ή των συνηγόρων τους, εκτός εάν ειδοποιηθούν διαφορετικά 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΠΤΩΧ.512/2008 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 16.04.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

2.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 623/2010 Δίδεται άδεια στην εταιρεία H.F. ENERGY ENGINEERING 
LIMITED για έγερση αγωγής εναντίον της υπό εκκαθάριση 
εταιρείας F.K. & S. (VAROSIA) PROPERTIES LIMITED. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 3415/2012 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (για να αρχίσει) την 
06.04.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Τυχόν γραπτή δήλωση της 
μάρτυρος να δοθεί στην άλλη πλευρά τουλάχιστον την 
προηγούμενη ημέρα, ώστε κατά τη δικάσιμο να ολοκληρωθεί 
η μαρτυρία της. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να 
δηλωθούν μέχρι τότε. Χωρίς έξοδα σήμερα. Σε περίπτωση 
διευθέτησης, να ειδοποιηθεί το Δικαστήριο προηγουμένως, 
για να διαθέσει την ημερομηνία του.  
 

4.  ΑΓΩΓΗ 491/2014 

ΑΓΩΓΗ 3454/2014 

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση την 07.10.2021 ώρα 
11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2550/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.10.2021 ώρα 
11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΠΑΡ/ΜΠΗ 8/2019 

ΠΑΡ/ΜΠΗ 11/2019 

Οι δικηγόροι να τοποθετηθούν, γιατί να μην εκδοθεί διάταγμα 
συνένωσης ως η αίτηση και κατά πόσο θα ενστούν στην 
αίτηση. Για τον σκοπό αυτό, οι φάκελοι μένουν στο 
Δικαστήριο. 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



ΠΑΡ/ΜΠΗ 13/2019 

ΠΑΡ/ΜΠΗ 14/2019 

ΠΑΡ/ΜΠΗ 9/2019 

ΠΑΡ/ΜΠΗ 12/2019 

 

7.  ΑΓΩΓΗ 717/2019 

ΑΓΩΓΗ 2675/2017 

Οι αγωγές παραμένουν για επίτευξη συμβιβασμού την 
14.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 509/2019 Η αίτηση είναι ορισμένη για επίδοση. Στον φάκελο του 
Δικαστηρίου, μέχρι στιγμής (ώρα 9:30 π.μ.) δεν υπάρχει 
ένορκη δήλωση επίδοσης, ούτε διαφορετική ενημέρωση έχει 
ληφθεί. Η αίτηση παραμένει για επίδοση την 14.06.2021 
ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 1131/2019 Ο Καθ’ ου η αίτηση 1/Εναγόμενος 2 επικοινώνησε με το 
Δικαστήριο τηλεφωνικώς και θεωρείται παρών. Η αίτηση 
παραμένει για Οδηγίες την 15.04.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 1164/2019 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 
ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που 
θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον κατάλογο 
εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχο των 
ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 14.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Δίδονται οδηγίες, έως τότε, η Ενάγουσα να εξεταστεί 
από ιατρό της επιλογής της Εναγόμενης 2 και κατόπιν τέτοιας 
ιατρικής εξέτασης, υπάρχει η άδεια για συμπληρωματική 
ένορκη αποκάλυψη εγγράφων σχετικών με την ιατρική 
εξέταση. Έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 1815/2019 Αμφότερες οι πλευρές έχουν προβεί σε ένορκες αποκαλύψεις 
εγγράφων. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από 
σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. 
Ακολούθως, ο Εναγόμενος να καταχωρίσει τον δικό του 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε 
μάρτυρα εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες την 14.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. Τυχόν ανταλλαγές εγγράφων ή άλλα προδικαστικά 
αιτήματα να προωθηθούν ως τότε. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 2057/2019 Την 25.11.2020 είχαν δοθεί οδηγίες προδικασίας με βάση και 
τις δύο κλήσεις για οδηγίες που εκκρεμούν. Στον φάκελο του 
Δικαστηρίου εντοπίζεται ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων από πλευράς Ενάγουσας, αλλά όχι από πλευράς 
Εναγόμενων. Σε περίπτωση που οι Εναγόμενοι δεν 
καταχώρισαν την ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 
τους και γι’ αυτό δεν βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου, 
να το πράξουν εντός περαιτέρω 20 ημερών από σήμερα και 



αντίγραφα τυχόν εγγράφων προς αποκάλυψη να 
επισυνάψουν στον κατάλογο εγγράφων τους. Δίδονται 
περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 
με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, οι 
Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 14.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 2237/2019 Αμφότερες οι πλευρές έχουν προβεί σε ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από 
σήμερα, ο Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. 
Ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε 
μάρτυρα εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες (έλεγχος των ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 
14.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 2367/2019 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν βρίσκεται το Παράρτημα 
Τύπου 25 της Εναγόμενης. Εάν η Εναγόμενη έχει 
οποιαδήποτε (άλλα) προδικαστικά αιτήματα και δεν το έχει 
καταχωρίσει, θα πρέπει να το καταχωρίσει εντός περαιτέρω 
10 ημερών από σήμερα, και δι’ αυτού να τα υποβάλει στο 
Δικαστήριο ενόσω διαρκεί η προδικασία. Βάσει του 
παραρτήματος της Ενάγουσας, και εφόσον αυτό είναι και 
αναγκαίο για να καθορίσει το Δικαστήριο τους χρόνους σε 
σχέση με την ακρόαση (έχοντας υπόψη την έγγραφη και 
προφορική μαρτυρία), δίδονται οδηγίες όπως, εντός 60 
ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα και η Εναγόμενη προβούν 
σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και αντίγραφα τυχόν 
εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν 
στους καταλόγους εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες (έλεγχος των ανωτέρω και περαιτέρω οδηγίες) την 
14.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 3227/2019 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται (έχει 
καταχωριστεί η υπεράσπιση), με έξοδα υπέρ της 
Ενάγουσας/Αιτήτριας και εναντίον των Εναγόμενων/Καθ’ ων 
η αίτηση, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 
εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της 
αγωγής. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 402/2020 Απόφαση επιφυλάσσεται επί της αίτησης. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 936/2020 Η αίτηση παραμένει για Απόδειξη την 14.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ., τυχόν υπεράσπιση το αργότερο 20 ημέρες 
προηγουμένως. Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία αλλά όχι 
εναντίον της Ενάγουσας/Αιτήτριας. Σε περίπτωση 
διευθέτησης, μπορεί να ζητηθεί νωρίτερα ο φάκελος. 
 



18.  ΑΓΩΓΗ 2085/2020 Σημειώνεται εμφάνιση για τον Καθ’ ου η αίτηση από 
δικηγόρο, η οποία ζητά δια αλληλογραφίας (Τεκμήριο Α) 
χρόνο για ένσταση. Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση 
(γραπτές αγορεύσεις) την 09.04.2021 ώρα 9:00 π.μ., 
ένσταση μέχρι την 30.03.2021 ώρα 12:00μ. Έξοδα στην 
πορεία της αίτησης. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 2202/2020 Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον του 
Εναγόμενου 3, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, ως η 
παράγραφος 24 (Α), (Β) και (Γ) της ένορκης δήλωσης. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 2435/2020 Εκδίδεται διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση ως η 
αίτηση. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 11/2021 Βάσει επιστολής, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται 
ως εξωδίκως διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. 
 

 

1. Υποθέσεις που δεν βρίσκονται στο συμπληρωμένο Πινάκιο για κάποιο λόγο δεν ήταν πάνω στο Πινάκιο της ημέρας και δεν έχουν έρθει 

ενώπιον του Δικαστηρίου. Όταν θα έρθουν, θα τους επιληφθεί το Δικαστήριο. 

 

2. Τυχόν e-mails θα πρέπει να αποστέλλονται πριν από την ώρα κατά την οποία είναι ορισμένη η υπόθεση. Έγγραφα που δεν βρίσκονται 

στον φάκελο του Δικαστηρίου αναγκαστικά δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, εκτός εάν το Δικαστήριο ενημερωθεί σχετικά.  

 

3. Σε περίπτωση που ενημερώνονται οι δικηγόροι μέσω Πινακίου ότι ορίζεται μια υπόθεση για να αρχίσει, εννοείται ότι δεν θα λαμβάνουν 

εκ νέου ενημέρωση 7 ημέρες προηγουμένως. Οι πιο κάτω υποθέσεις έχουν προτεραιοποιηθεί να ακουστούν λόγω της παλαιότητάς τους. 

Εάν υφίσταται κώλυμα για την έναρξη ή συνέχιση μιας ακρόασης, να υπάρχει επικοινωνία.  

 

4. Σε περίπτωση που δικηγόροι θέλουν να δοθεί σειρά στην ακρόαση υποθέσεών τους που δεν έχουν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας 

ούτε είναι ήδη ταχείας εκδίκασης, είτε γιατί αφορούν μόνο σε νομικά ζητήματα είτε γιατί υπάρχει μόνον 1 μάρτυρας/σύντομη μαρτυρία 

είτε γιατί επιθυμούν να εκδικαστούν ως ταχείας εκδίκασης/με γραπτή μαρτυρία, κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας με τους αντιδίκους 

τους, να ενημερώσουν το Δικαστήριο, ώστε να γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί παράλληλος πίνακας τέτοιων γρήγορων 

υποθέσεων/προγραμματισμός με βάση τη δική τους χρονολογική σειρά. Για ορισμένες από αυτές, πιθανόν να υπάρχει δυνατότητα κατά 

καιρούς να ακούγονται/ολοκληρώνονται στα ενδιάμεσα αυτών που έχουν μεν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας αλλά η ακρόαση των 

οποίων μπορεί να διαρκεί λόγω έκτασης της μαρτυρίας τους. 

 

Υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας (ομάδα Α/Β) 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ακρόαση Κατάσταση 

1.  2390/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 30.03.2021 Θα αρχίσει 

2.  2875/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 29.03.2021 Συνεχιζόμενη 

3.  3415/2012 ΔΑΝΕΙΟ 06.04.2021 Θα αρχίσει 

4.  3907/2012 ΑΤΥΧΗΜΑ 14.05.2021 Πρέπει να αρχίσει 

5.  4547/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 17.03.2021 
22.03.2021 

Συνεχιζόμενη   

6.  4646/2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 13.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

7.  5094/2012 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 19.03.2021 
23.03.2021 
31.03.2021 

Συνεχιζόμενη 

8.  5285/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 26.03.2021 Συνεχιζόμενη   

9.  5690/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 12.04.2021 
16.04.2021 

Συνεχιζόμενη  

10.  5868/2012 
& 
5869/2012 

ΑΤΥΧΗΜΑ 24.03.2021 Συνεχιζόμενη/Θα 
διευθετηθεί 

11.  158/2013  ΕΦΕΣΗ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 14.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

12.  187/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 07.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

13.  191/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 21.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

14.  513/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 15.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

15.  516/2013 ΛΙΒΕΛΛΟΣ 11.06.2021 Πρέπει να αρχίσει 

 

 

 



 

Υποθέσεις που έχουν σημειωθεί για γρήγορη εκδίκαση 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ορισμένη Λεπτομέρειες 

1.      

2.  4343/2013 ΑΤΥΧΗΜΑ 02.04.2021 Νομικό θέμα επί 
κοινής 
πραγματικής 
βάσης και 1 
συντ. μάρτυρας 

3.  1959/2018 
 

ΧΡΕΟΣ 16.03.2021 Συνεχιζόμενη 
Αντεξέταση 
Ενάγοντος 2 

4.  ΕΦ.1/2019 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 18.05.2021 Αντεξέταση 

 

 
 E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου (στενογράφος): yioannou@dc.judicial.gov.cy  

κα Χρίστια Μίτλεττον (δικαστής): cmiddleton@dc.judicial.gov.cy 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Xρ. Παπαλλά, Ε.Δ.  

 

Το Δικαστήριο λόγω των υγειονομικών μέτρων που είναι σε ισχύ, για την αντιμετώπιση του 

Κορωνοϊου, επιλαμβάνεται των υποθέσεων χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων ή των 

συνηγόρων τους, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική προηγούμενη ειδοποίηση από το Δικαστήριο, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τη συναπόφαση του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λεμεσού με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λεμεσού 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 10.03.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 256/19 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 19.5.2021 στις 9.00. Δίδονται 

οδηγίες και στις δύο πλευρές όπως εντός 60 ημερών από σήμερα 

προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα 

αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 

επισυναφθούν στους καταλόγους τους. Η προθεσμία των 60 

ημερών, σε περίπτωση που οι διάδικοι εμποδίζονται να καταχωρήσουν 

έγγραφα λόγω των υγειονομικών μέτρων, θα αρχίζει από την ημέρα που 

θα είναι δυνατή η καταχώρηση.  Έξοδα στην πορεία.   

2. Αγωγή 1319/18 Η αγωγή ορίζεται την 19.11.2021 στις 11.00 για Ακρόαση.  

Έξοδα στην πορεία. 

3. Αγωγή 458/17 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα και εξοφληθείσα για 1 και 2.  Καμία 

διαταγή. 

4. Αγωγή 1503/20 Η αίτηση ημ. 9.12.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης ορίζεται για Απόδειξη την 21.4.2021 στις 9.00.  

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί 7 ημέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία. 

5. Αγωγή 2934/19 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης ημ. 

20.7.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 



 
 
 
 
 
 
Σημ. Για τις Αγωγές αρ. 160/16 και 5267/15 θα ενημερωθείτε από το πινάκιο 
αύριο. 
 
Η υπόθεση αρ. 2933/20 δεν τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εναγόντων-αιτητών και εναντίον του εναγομένου 2, εισπρακτέα 

στο τέλος της διαδικασίας. 

6. Αγωγή 2403/15 Η αγωγή εναντίον του εναγομένου 4 αποσύρεται και 

απορρίπτεται χωρίς έξοδα.  Οποιαδήποτε προηγούμενη διαταγή 

για έξοδα ακυρώνεται.   

7. Γεν. Αιτ. 335/15 Η αίτηση ημ. 14.7.20 ορίζεται για Οδηγίες αναφορικά με τον καθ’ 

ου η αίτηση 3 την 18.5.21.  Ένσταση να καταχωρηθεί 7 καθαρές 

ημέρες προηγουμένως.  Αναφορικά με τους καθ’ ων η αίτηση-

εναγομένους 4 και 6 η αίτηση ορίζεται για Επίδοση την ίδια 

ημερομηνία. 

8. Αγωγή 3643/16 Η αγωγή ορίζεται την 24.9.2021 στις 11.00 για Ακρόαση.  Έξοδα 

στην πορεία. 

9. Αγωγή 5297/15 Η αγωγή ορίζεται την 23.9.2021 στις 11.00 για Ακρόαση.  Έξοδα 

στην πορεία. 

10. Αγωγή 442/13 Η αγωγή ορίζεται την 21.9.2021 στις 11.00 για Ακρόαση.  Έξοδα 

στην πορεία. 

11. Αγωγή 3010/14 Η αγωγή ορίζεται την 20.10.2021 στις 11.00 για Ακρόαση.  

Έξοδα στην πορεία. 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
 

 

 

 

 

 
E-mail επικοινωνίας: κα Έλενα Χριστοφίδου: echristofidou@dc.judicial.gov.cy 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25806215. 

 

Σημείωση: Οποιοδήποτε έγγραφο που πρέπει να καταχωρείται στο φάκελο να 

γίνονται οι απαραίτητες διευθετήσεις έτσι ώστε αυτό να βρίσκεται στο φάκελο του 

Δικαστηρίου την ημέρα που είναι ορισμένη η υπόθεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Αγ. 4463/12 22.03.21 Συνεχιζόμενη 

2. Αγ. 2357/12 19.03.21 Συνεχιζόμενη 

3. Αγ. 374/12 06.04.21 & 15.4.21  Συνεχιζόμενη 

4. Αγ. 3413/12 10.03.21 Συνεχιζόμενη 

5. Αγ. 4968/13 17.03.21 & 19.3.21 Συνεχιζόμενη 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy


ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ κας ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΤΗΝ 10.3.2021 ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Ο κος ΧΡ. ΠΑΠΑΛΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αίτηση 394/16 

 

H αίτηση ημ. 17.2.21 ορίζεται την 5.4.2021 στις 9.00 έτσι ώστε να 

της επιληφθεί ο φυσικός δικαστής.  Την ημέρα εκείνη να είναι 

ενώπιον του φυσικού δικαστή, εφόσον αυτός επιστρέψει στα 

καθήκοντα του, οι δικηγόροι των αιτητών για διευκρινίσεις τις 

οποίες ενδεχομένως να ζητήσει. 

2. Αγωγή 2040/13 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 12.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

3. Αγωγή 2813/14 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 5.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

4. Παρ. αρ. 32/18 Η αίτηση ημ. 19.5.20 αποσύρεται και απορρίπτεται. Τα σημερινά 

έξοδα επιδικάζονται υπέρ της απαιτήτριας και σε βάρος της 

αποζημιούσας αρχής όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι 

εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής. 

5. Αίτηση 17/21 Ο φάκελος έχει εντοπιστεί από το Πρωτοκολλητείο αργότερα 

εντός της ημέρας, αφού αρχικά δεν είχε εντοπιστεί.  Επειδή ο 

φυσικός δικαστής της υπόθεσης ζήτησε όπως οι δικηγόροι να 

είναι παρόντες και ενδεχομένως θα επιθυμεί να ζητήσει 

διευκρινίσεις, η υπόθεση ορίζεται την 5.4.2021 στις 9.00 έτσι ώστε 

να της επιληφθεί ο φυσικός δικαστής της υπόθεσης. 

6. Αγωγή 4522/13 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 5.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΧΡ. ΠΑΡΠΟΤΤΑ, Ε.Δ. 

 

(Λόγω απουσίας της κας Παρπόττα για ιατρικούς λόγους  

επιλήφθηκε των υποθέσεων 

ο κ. Χατζηευτυχίου) 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 04.02.2021  

και των Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια προσπάθειας 

παρεμπόδισης της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες στις 10.03.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

1702/18 ορίζεται για ακρόαση  στις 27.09.2021 στις (10:30) 

13728/18 ορίζεται για ακρόαση στις 28.09.2021  στις (10:30) 

22842/19 ορίζεται για ακρόαση στις 30.09.2021 στις (10:30) 

2523/20 ορίζεται για ακρόαση χωρίς μάρτυρες για κατ. 1 και απάντηση για κατ.2,3 

στις 13.05.2021  στις (10:30) 

4964/20 Αναστάληκε 

5066/17 ορίζεται για ακρόαση στις 03.06.2021  στις (10:30) 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις  (09:00) 

17132/20  13.05.2021 

1147/21  13.05.2021 

1735/21  13.05.2021 

 

Νομικές Αρωγές για εξέταση  (09:00) 

338/20  13.05.2021 

515/20  13.05.2021 

58/21   13.05.2021 



(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  13.05.21 στις 9 π.μ.) 

334/21 

337/21 

16548/20 

16551/20 

16555/20 

16556/20 

 

336/21 Ορίζεται για Απόδειξη 13.05.2021 

338/21 Ορίζεται για Απόδειξη 13.05.2021 

339/21 Ορίζεται για Απόδειξη 13.05.2021 

340/21 Ορίζεται για Απόδειξη 13.05.2021 

341/21 Ορίζεται για Απόδειξη 13.05.2021 

342/21 Ορίζεται για Απόδειξη 13.05.2021 

 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

11731/20 

11732/20 

11735/20 

11737/20 

 

335/21  Έγινε Παραδοχή 

401/21  Έγινε Παραδοχή 

11733/20  Έγινε Παραδοχή 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

M. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, Ε.Δ. 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερ. 4.2.21 και 

του Δικηγ. Συλ. Λεμεσού, ημερ. 5.2.21 σε σχέση με την πανδημία του 

κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες την 10.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

4162/19 ορίζεται 30.6.21 (10:30)  

17212/18 ορίζεται στις 30.6.21 (10:30) 

19620/19 ορίζεται στις 30.6.21 (10:30)  

12112/18 ορίζεται στις 30.6.21 (10:30)  

18143/17 ορίζεται στις 28.5.21 (10:30) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1005/21 ορίζεται στις 16.4.21 (09:00)  

17130/20 ορίζεται στις 16.4.21 (09:00)  

 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ 

16934/20 ορίζεται στις 16.4.21 (09:00)  

343/21 ορίζεται στις 16.4.21 (09:00)  

344/21 ορίζεται στις 16.4.21 (09:00) 

345/21 ορίζεται στις 16.4.21 (09:00)  

347/21 ορίζεται στις 16.4.21 (09:00)  

348/21 ορίζεται στις 16.4.21 (09:00)  

350/21 ορίζεται στις 16.4.21 (09:00)  

351/21 ορίζεται στις 16.4.21 (09:00)  

352/21 ορίζεται στις 16.4.21 (09:00)  

 

 



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

10/3/2021 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού και δεδομένων των περιοριστικών μέτρων που έχουν εφαρμοστεί,   

των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 4.2.21 και του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 11.2.21, οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και 

ήταν ορισμένες στις 10.03.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

N.A. 481/20 για εξέταση στις 14/5/21 και ώρα 9.00 π.μ. 

 

20413/17  ακρόαση για κατ. 4 (5η κατ/ρία) (χωρίς ΜΚ), γεγονότα & ποινή για 

κατ. 1 (κατ/ρίες 1, 2, 3) και για κατ. 2 (5η κατ/ρία)  στις  8.4.21  και ώρα 09.00 

π.μ.    Ο συνήγορος του  κατ.  να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν 

λόγω ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

1522/18 ακρόαση για κατ.  στις  29.6.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος 

του  κατ.  να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία και 

ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

3280/19 ακρόαση για κατ.  στις  8.7.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος 

του  κατ.  να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία και 

ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

13163/19 ακρόαση για κατ. 2 - 4  στις  9.7.21  και ώρα 10.30 π.μ.   

 

2614/20 ακρόαση για κατ.  στις  9.7.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος 

του  κατ.  να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία και 

ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

2980/20 ακρόαση για κατ. (κατ/ρίες 1, 2), γεγονότα & ποινή (3η κατ/ρία)  στις  

9.7.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος του  κατ.  να τον ενημερώσει να 

είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 



Για επίδοση στις 14/5/21 οι ακόλουθες υποθέσεις: 

 

353/21, 13349/20 – 13353/20, 13355/20 – 13359/20, 355/21 – 362/21 

 

 

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε των υπολοίπων υποθέσεων στην αίθουσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

 ΧΡ. ΧΑΤΖΗΕΥΤΥΧΙΟΥ, Ε.Δ. 

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερ. 4.2.21 και 

του Δικηγ. Συλ. Λεμεσού, ημερ. 11.2.21 σε σχέση με την πανδημία του 

κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 10.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

16799/18 oρίζεται για ακρόαση στις 24.6.21 (10:30) 

12788/19 oρίζεται για ακρόαση στις 24.6.21  (10:30) 

2065/20 ορίζεται για ακρόαση στις 24.6.21  (10:30)  

7402/20 ορίζεται για ακρόαση στις 24.6.21  (10:30)  

15997/20 ορίζεται στις 24.6.21 (10:30) (Ακρόαση κ/ριες 1,2,3 και Γ+Π 4,5)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 24.3.21 (09:00) 

8224/20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 12.4.21 (09:00) 

9920/20 για Κ2 

11172/20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 26.4.21 (09:00) 

2624/20 

386/21 

394/21 

395/21 

 

 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  



ΔΙΑΚΟΠΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

2621/20 

2622/20 

7472/20 

11823/20 

11824/20 

11828/20 

11829/20 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 14.6.21 (09:00) 

385/21 

387/21 

388/21 

389/21 

390/21 

391/21 

392/21 

393/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΡΟΧΑΙΟΥ  -  ΕΝΩΠΙΟΝ  Σ.  ΣΥΜΕΟΥ, Ε.Δ. 

----------------------- 

10 Μαρτίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 10.3.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

• 21868/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 12.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 23387/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 12.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 19318/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 12.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1150/20 ορίζεται για Απάντηση στις 12.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5386/20 ορίζεται για Ακρόαση η 1η κατηγορία και γεγονότα και ποινή οι 

υπόλοιπες στις 12.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4424/20 ορίζεται για Ακρόαση για κατηγορούμενο 2 στις 12.04.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• 4396/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 12.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5679/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 12.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6170/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 12.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση 

και που το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να ξεκινά, θα ενημερώνονται οι 

δικηγόροι 5 ημέρες προηγουμένως. 

 

Όσες υποθέσεις έχουν επιδοθεί και ήταν ορισμένες για να εμφανιστούν οι 

κατηγορούμενοι για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου, καθώς και οι 

υποθέσεις οι οποίες ήταν ορισμένες για επίδοση, αναβάλλονται και ορίζονται 

την 30.06.21 στις 9:00 π.μ. 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 10.03.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 21.04.2021 

για τον ίδιο σκοπό και με τις ίδιες οδηγίες σε περίπτωση που 

έχουν δοθεί εξαιρουμένων των υποθέσεων που έγιναν στην 

αίθουσα του Δικαστηρίου ως καθορίζονται στην Ανακοίνωση 

του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 05 & 12 

Φεβρουαρίου 2021. 

Το αναλυτικό πινάκιο της λίστας των υποθέσεων που είχε ενώπιον 

του το Δικαστήριο κατά την πιο πάνω ημερομηνία και το οποίο 

ετοιμάζεται και εκδίδεται από το Ποινικό Πρωτοκολλητείο του Ε.Δ. 

Λεμεσού μπορείτε να τo βρείτε καθημερινά στην ιστοσελίδα του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στον πιο κάτω σύνδεσμο.   

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-

lawyers/news-14/limassol 

 

Όσοι δικηγόροι προτίθενται να εμφανιστούν για την 

εκπροσώπηση κατηγορούμενων σε υποθέσεις που δεν 

εμφανίζονται ήδη να ενημερώνουν γραπτώς τον φάκελο του 

Δικαστηρίου μέσω της στενογράφου του Δικαστή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση κατωτέρω καθότι σε αντίθετη 

περίπτωση ενδεχόμενα η υπόθεση να προχωρήσει σε 

απόδειξη. Oι υποθέσεις σκυβάλων, επαγγελματικών 

αδειών, τροχονομίας και καταδολιεύσεων θα γίνονται 

κανονικά. 

 

Σημείωση: Για ζητήματα που αφορούν τις υποθέσεις των ιδιωτικών ποινικών 

του Ε.Δ. Λεμεσού μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Μαρία Παναγή 

τηλεφωνικά στο 25806272 ή δια email mpanayi@dc.judicial.gov.cy  

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/news-14/limassol
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/news-14/limassol
mailto:mpanayi@dc.judicial.gov.cy


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  10.3.2021 ΕΝΩΠΙΟΝ 

TΗΣ ΚΑΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΙΑΜΤΑΝΗ 

(Διαζύγια) 

 

1. 126/20 – ΚΕΘ 7.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

2. 86/20 – ΚΕΘ 7.4.21  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

3. 395/20 – Απόδειξη 17.3.21 

4. 242/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο               

5. 523/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

6. 390/19 – ΚΕΘ 7.4.21 – Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ε/δ 

αποκάλυψης μέχρι τότε 

7. 306/20 – ΚΕΘ 7.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 

8. 20/20 – ΚΕΘ 7.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε     

9. 691/19 – ΚΕΘ 14.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

10. 616/19 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

11. 613/20 – ΚΕΘ 14.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

12. 357/19 – ΚΕΘ 14.4.21.  Να ακολουθηθούν οι θεσμοί. 

13. 680/19 – Απόδειξη 17.3.21 

14. 50/20 – ΚΕΘ 7.4.21.  Να ακολουθηθούν οι θεσμοί 

15. 55/20 – Οδηγίες 14.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 

16. 184/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

17. 239/20 – Επίδοση 14.4.21 

18. 275/20 – Επίδοση 14.4.21      

19. 314/20 – Απόδειξη 17.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

20. 367/20  - ΚΕΘ 7.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

21. 392/20 – Επίδοση 7.4.21 

22. 422/19 – Απόδειξη 24.3.21.  Χωρίς έξοδα. 

23. 446/20 – ΚΕΘ 7.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

24. 480/20 – ΚΕΘ 14.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

25. 573/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

26. 575/20 – Επίδοση 7.4.21 



27. 578/20 – Επίδοση 7.4.21 

28. 592/20 – Απόδειξη 17.4.21 

29. 580/20 – Απόδειξη 17.3.21 

30. 606/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

31. 609/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

32. 615/20 – Απόδειξη 17.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

33. 616/20 – Επίδοση 7.4.21 

34. 625/20 – Απόδειξη 17.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

35. 626/20 – Απόδειξη 17.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

36. 628/20 – Απόδειξη 17.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

37. 629/20 – Απόδειξη 24.3.21.  Να καταχωρηθεί η ε/δ επίδοσης στο file του 

Δικαστηρίου 

38. 209/20 – ΚΕΘ 14.4.21  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

39. 378/20 – Επίδοση 21.4.21 

40. 579/20 – Η αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και χωρίς 

έξοδα 

41. 350/20 – Μονομερής και αίτηση δια κλήσεως ημερ. 11.11.20 

απορρίπτονται ως αποσυρθείσες.  Κάθε πλευρά τα έξοδά της 

42. 321/20 – ΚΕΘ 14.4.21.  Να ακολουθηθούν οι θεσμοί 

43. 624/20 – ΚΕΘ 14.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

44. 618/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

45. 582/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

46. 271/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

47. 619/20 – ΚΕΘ 14.4.21 

48. 531/20 – Επίδοση 14.4.21 

49. 41/20 – ΚΕΘ 14.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 

50. 474/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

51. 621/20 – Απόδειξη 17.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

52. 186/20 – Απόδειξη 7.4.21 εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι 

5.4.21 

53. 18/20 – Η αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και χωρίς 

έξοδα 



54. 27/20 – ΚΕΘ 24.3.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε (για να 

οριστεί για απόδειξη θα πρέπει να υπάρχουν σχετικά email και από την 

άλλη πλευρά) 

55.  30/20 - ΚΕΘ 21.4.21.  ε/δ αποκάλυψης μέχρι τότε. 

56. 65/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 

57. 158/20 – Απόδειξη 24.3.21 εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι 

22.3.21 

58. 258/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 

59. 295/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

60. 301/20 – Επίδοση 21.4.21 

61. 466/20 – ΚΕΘ 14.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

62. 521/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

63. 529/20 – ΚΕΘ 24.3.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε (τελευταία 

φορά).  Έξοδα υπέρ της Καθ΄ης η αίτηση 

64. 333/20 – Απόδειξη 17.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

65. 611/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

66. 612/20 – Απόδειξη 21.4.21 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 

20.4.21 

67. 614/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

68. 623/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

69. 620/19 – ΚΕΘ 21.4.21.  Ε/δ αποκάλυψης από τον Καθ΄ου η αίτηση μέχρι 

τότε 

70. 463/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

71. 618/19 – Οδηγίες 24.3.21. Να καταχωρηθεί ε/δ αποκάλυψης και μετά θα 

δοθούν οδηγίες για τη μαρτυρία 

72. 528/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Να ακολουθηθούν οι θεσμοί 

73. 359/20 – Απόδειξη 24.3.21 

74. 385/20 – Απόδειξη 24.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 10.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

377/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

142/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Η παρουσία των συνηγόρων 

κρίνεται αναγκαία. 

92/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Υπάρχει αίτημα αναβολής καθ’ 

ότι η συνήγορος που χειρίζεται την υπόθεση θα βρίσκεται ενώπιον άλλου Δικαστηρίου 

στην ακρόαση άλλης υπόθεσης.  Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με 

παλαιότερες υποθέσεις τις οποίες θα επιληφθεί, ως εκ τούτου η ακρόαση της 

υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 15.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

170/20  Έχει καταχωρηθεί εμφάνιση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση στις 

4.3.2021.  Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων 

μέχρι τις 15.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 19.4.2021 η ώρα 9.00 π.μ.  

Οποιαδήποτε άλλη πρόθεση από πλευράς των συνηγόρων, να κοινοποιηθεί μέσω 

email. 

253/20  Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με τη Δ.30.  Για την 

περαιτέρω πορεία της υπόθεσης αναμένεται η θέση των συνηγόρων, οι οποίοι αν είναι 

δυνατό να βρίσκονται στο Δικαστήριο. 

274/20  Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με τη Δ.30.  Για την 

περαιτέρω πορεία της υπόθεσης αναμένεται η θέση των συνηγόρων, οι οποίοι αν είναι 

δυνατό να βρίσκονται στο Δικαστήριο. 

289/20  Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με τη Δ.30.  Για την 

περαιτέρω πορεία της υπόθεσης αναμένεται η θέση των συνηγόρων, οι οποίοι αν είναι 

δυνατό να βρίσκονται στο Δικαστήριο. 

 

 

Υ.Σ.  Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με την Ιδιαιτέρα του Προέδρου κα Νίκη Χατζηκωστή στο τηλέφωνο 22369705 ή να 

αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό 22660551 ή στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

10/03/21 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

709/14 

 

 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 29/03/21 και ώρα 

9.00π.μ.  H πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση μέχρι τις 23/03/21 

να αποστείλει στους δικηγόρους του Αιτητή τις γραπτές 

δηλώσεις των μαρτύρων των Καθ’ ων η Αίτηση. 

195/17 μέχρι 

224/17 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

 

 

87/18 

88/18 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 10/05/21. 

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 24/05/21 και ώρα 

9.00π.μ.   

354/18 

 

 

 

 

Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων (στις οποίες να 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται) να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 06/05/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/05/21 και ώρα 

9.00π.μ.   

 

71/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 06/05/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/05/21 και ώρα 

9.00π.μ.   

 

162/19 

 

 

 

 

Οι Καθ’ ων η Αίτηση 1 να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων στην οποία να επισυνάπτονται τα 

έγγραφα που αποκαλύπτονται μέχρι τις 07/05/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/05/21 και ώρα 

9.00π.μ.   



295/19 

 

 

 

 

 

Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων (στις οποίες να 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται) να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 06/05/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/05/21 και ώρα 

9.00π.μ.   

 

204/20 

 

 

 

 

Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων.  Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης (στις οποίες 

να επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται) να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 09/06/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 22/06/21 και ώρα 

9.00π.μ.   

 

246/20 

 

 

 

 

 

Ενόψει των διευκρινίσεων που περιέχονται στα ηλεκτρονικά 

μηνύματα των δικηγόρων ημερ. 18/02/21 και ημερ. 19/02/21 

φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι το Δικαστήριο Εργατικών 

Διαφορών που συνεδριάζει στη Λεμεσό έχει δικαιοδοσία να 

εκδικάσει την υπόθεση.   

Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων.  Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης (στις οποίες 

να επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται) να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 09/06/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 22/06/21 και ώρα 

9.00π.μ.   
 

 

Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με τη στενογράφο της Δικαστού κα Mιράντα Πιερή στο τηλέφωνο 25806188 ή να 

αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα mpieri@dc.judicial.gov.cy ή να αποστείλουν σχετικό 

τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 

 

 

 

mailto:mpieri@dc.judicial.gov.cy


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 10/03/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

800/16 Λόγω παλαιότερων ακροάσεων αλλά και επειδή το 

Δικαστήριο θα συμμετέχει σε διαδικτυακό συνέδριο που 

διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της 

Ευρώπης σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο η 

παρούσα αναβάλλεται, χωρίς έξοδα και επαναορίζεται για 

ακρόαση την 8/12/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

Συν. αιτ. 94/18 Οι υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες την 13/5/2021.  Τυχόν 

από κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι 

την 6/5/2021. 

319/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 13/5/2021.  Οι δύο 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

6/5/2021 για τις προθέσεις τους. 

197/20 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Τα πιο πάνω να 

γίνουν μέχρι την 9/6/2021.  Στις Ένορκες Δηλώσεις να 

επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα.  Η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες την 16/6/2021. 

78/18 Λόγω παλαιότερων ακροάσεων, αλλά και επειδή το 

Δικαστήριο θα συμμετέχει σε διαδικτυακό συνέδριο που 

διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της 

Ευρώπης σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο η 

παρούσα αναβάλλεται, χωρίς έξοδα και επαναορίζεται για 

ακρόαση την 13/12/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

982/14 κ.α. Επειδή το Δικαστήριο θα συμμετέχει σε διαδικτυακό 

συνέδριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Ανώτατο 

Δικαστήριο η ακρόαση αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η 



υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 25/10/21 η ώρα 

10.00 π.μ. 

Υ.Σ.  Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με τη στενογράφο της Δικαστού κα Μαρία Ευαγγέλου στο τηλέφωνο 22369708 ή 

24802756 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα mevangelou@idc.judicial.gov.cy, ή 

να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 10/3/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

E148/19 

Ορίζεται για ακρόαση στις 13/10/2021 στις 11.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

Σημείωση: Τόσο η Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων όσο και ο κατάλογος 

και σύνοψη μαρτυρίας των Καθ’ ων έχουν εσφαλμένα αριθμηθεί ως Ε140/19 αντί 

ως Ε148/19. 

 

E28/20 

Εφόσον έχει καταχωρηθεί Απάντηση εκ μέρους του Καθ’ου, δεν νοείται να οριστεί η 

υπόθεση για Απόδειξη.   Εντούτοις, επειδή ο Καθ’ ου δεν έχει καταχωρήσει 

Παράρτημα,  θεωρείται ότι δεν επιθυμεί την έκδοση οδηγιών δυνάμει της Δ.30.  

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση.  Η 

Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών.  Ταυτόχρονα, 

δίδονται οδηγίες για την καταχώριση ένορκης μαρτυρίας.   

- Ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας του Αιτητή να καταχωρηθεί και να δοθεί 
στην άλλη πλευρά εντός 60 ημερών από σήμερα.    

-  Ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας του Καθ’ ου η Αίτηση να καταχωρηθεί 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή της μαρτυρίας του Αιτητή.  

 

Ορίζεται για ακρόαση 16/9/2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα υπέρ του Αιτητή. 

 

E66/20 

Ορίζεται για απόδειξη στις 22/3/2021.  Η Ένορκη Δήλωση απόδειξης να 

καταχωρηθεί μέχρι 18/3/2021. 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



E82/20 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την 

παρούσα υπόθεση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και/ή φύλαξη και/ή 

έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 75 

ημερών από σήμερα και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων να 

επισυναφθούν σε αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων.          

 

Η υπόθεση ορίζεται 17/6/2021 ώρα 9.00 π.μ.  Μέχρι τότε να γίνουν τα δέοντα ως 

προς τις λεπτομέρειες που αξιώνονται στα Παραρτήματα.  Επίσης, η πλευρά των 

Καθ’ ων να προσδιορίσει το «άλλο αίτημα» που αξιώνει στο Παράρτημα της.  

Έξοδα στην πορεία.  

 

E129/20 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 22/3/2021.  Ένορκη Δήλωση Απόδειξης να καταχωρηθεί 

μέχρι 18/3/2021. 

 

K67/19 

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των Καθ’ ων η αίτηση για 60 μέρες 

από σήμερα.  Ορίζεται για οδηγίες στις 2/6/2021 στις 9.00 π.μ. 

Μέχρι τότε να τοποθετηθούν οι Καθ’ ων για το άλλο αίτημα που ζητούν με το 

Παράρτημά τους, ως επίσης αναφορικά με το κατά πόσον θα προωθήσουν τις 

προδικαστικές τους ενστάσεις.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

K3/20 

Ανανεώνονται οι οδηγίες που δόθηκαν στη Λειτουργό για την ετοιμασία της γραπτής 

της έκθεσης η οποία δεν έχει ακόμα ετοιμαστεί.  Η υπόθεση ορίζεται για το σκοπό 

αυτό στις 15/6/2021 στις 9.00 π.μ. 

 

K24/20 

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των Αιτητών για 60 μέρες από 

σήμερα.  Ορίζεται για οδηγίες στις 2/6/2021 στις 9.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

 



K*35/20 

Οι υποθέσεις που αφορούν παραμερισμό δικαστικής απόφασης θεωρούνται ως 

διαδικασίες ταχείας εκδίκασης.  Ως εκ τούτου, δίδονται οδηγίες για την καταχώριση 

γραπτής μαρτυρίας: 

- Ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας των Αιτητών να καταχωρηθεί και να δοθεί 
στην άλλη πλευρά εντός 60 ημερών από σήμερα.    

-  Ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή της μαρτυρίας των Αιτητών.  

 

Ορίζεται για ακρόαση 21/10/2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

K38/20 

Ανανεώνονται οι οδηγίες για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων για 60 μέρες 

από σήμερα.   

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 2/6/2021 στις 9.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

                                                                 (Υπ.)  

                                                                                   …………………………. 

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 


